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    DISPOZIȚIA 
          nr. 36 din 17.03.2020 

- privind constituirea comisiei de recepție a produselor achiziționate prin procedura simplificată ,,Achiziție 
echipamente de tipărire și grafică pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în 

comuna Vama Buzăului” în cadrul proiectului ,,Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, 
informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului” 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

Analizând referatul întocmit de compartimentul de specialitate; 
Văzând contractual de furnizare de produse nr. 1327/03.03.2020 – Comuna Vama Buzăului, respectiv nr. 

2246/03.03.2020 – S.C. Estico S.R.L., încheiat între Comuna Vama Buzăului, cu sediul în Vama Buzăului, 
strada Principală, nr. 425, județul Brașov, în calitate de achizitor și S.C. Estico S.R.L., cu sediul în Brașov, 
strada Grigore Ureche, nr. 14, județul Brașov, în calitate de furnizor;   

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 8 din 13.02.2018 - 
privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție 
dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului”, în 
cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - ,,Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune 
Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Curbura Carpaților”; 

Văzând contractul de finanțare nr. C1920074A218370803008/09.05.2019 încheiat de Comuna Vama 
Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România, având ca obiect finanțarea proiectului 
,,Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna Vama 
Buzăului”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art. 126 și următoarele Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ, 

D I S P U N : 
 Art.1: Constituirea comisiei de recepție a produselor achiziționate prin procedura simplificată ,,Achiziție 
echipamente de tipărire și grafică pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna 
Vama Buzăului” în cadrul proiectului ,,Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și 
culturale în comuna Vama Buzăului”, în următoarea componenţă: 
1.    Stoica Gabriela Lucia                   inspector Primăria comunei Vama Buzăului                            - preşedinte; 
2.    Mirică Daniel                                inspector Primăria comunei Vama Buzăului                            - membru; 
3.    Hermenean Simona Luminița       bibliotecar comuna Vama Buzăului                                         - membru; 
4.    Aldea Cosmina Georgeta              inspector Primăria comunei Vama Buzăului                            - membru; 
5.    Găitan Adrian Constantin             secretarul general al comunei Vama Buzăului                          - membru. 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei. 
Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov şi persoanelor 
menţionate la art. 1. 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           
  Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ 
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                                              Adrian – Constantin GĂITAN 


